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Chức danh Trưởng phòng Quản lý xây dựng công trình và Phòng chống 

thiên tai, Chi cục Thủy lợi thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT  

(Kèm theo Thông báo số 01/TB-HĐTT ngày 24/11/2022 của Hội đông thi tuyển 

chức danh, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT) 

 

I. Kiến thức chung về chuyên ngành, lĩnh vực dự tuyển. 

1. Luật  Cán  bộ,  công  chức  ngày  13/11/2008;  Luật  sửa đổi,  bổ sung  

một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019; 

2. Luật phòng chống thiên tai ngày 19/6/2013;  

3. Luật Đê điều ngày 29/11/2006;  

4. Luật Thủy lợi ngày 19/6/2017; 

5. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai, Luật Đê 

điều ngày 17/6/2020. 

II. Kiến thức về nghiệp vụ chuyên ngành; chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn 

của vị trí dự tuyển. 

1. Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều Luật Phòng, chống thiên tai và Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều 

2. Nghị định số 03/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022 của Chính phủ quy định về 

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; thủy lợi; đê điều. 

3. Nghị định số 78/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021 của Chính phủ về thành 

lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai; 

4. Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về quy 

định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;  

5. Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quy 

định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì 

công trình xây dựng; 
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